Prezentační dovednosti
Umění prezentace
Minimum rétoriky jako významný prvek prezentace
Cíle semináře:
•
•
•

•
•
•

Poskytnout informace potřebné pro efektivní prezentaci
Seznámit s možnostmi jak zaujmout a přesvědčit své posluchače
Zdokonalit profesionální image a vystupování

Zdokonalit profesionální image a vystupování se zaměřením na rétorické
schopnosti
Poskytnout individuální zpětnou vazbu účastníkům
Připravit individuální program dalšího rozvoje prezentačních, argumentačních
dovedností

Obsah :
Neverbální komunikační prostředky (body language), využití při prezentaci.
Význam prvního dojmu, image . Co publikum vnímá a co si pamatuje – dejte
najevo a zaujměte svou jistotou a suverenitou.
První kontakt s posluchači, jejich oslovení, zapojení, zaujetí.
Zvládání trémy.
Příprava na námitky posluchačů.
Argumentační minimum.
Práce s otázkami a reakce na otázky.
Vedení diskuze, zodpovídání otázek (nepříjemných, rušivých).
Jak znovu zaujmout, vtáhnout posluchače do diskuze.
Jak rozhýbat otázky, použití řečnických otázek.
Ověřování pochopení, zpětná vazby.
Jak udržovat pozitivní atmosféru.
Minimum rétoriky . Umění dechu. Jak rozeznít svůj hlas. Práce s rytmem řeči a
frázování.
Metody výuky:
Výklad se opírá především o praktické zkušenosti . Příklady. Nácvik.
Zlepšíte svou schopnost argumentovat na kritické námitky a procvičíte své
řečnické dovednosti
Návod, jak postupovat při negativních reakcích a přitom neztratit kontakt
a důvěru posluchačů.

PŘEDNÁŠÍ A KONZULTUJE:
Ivana Hospodářová, PhDr.
Kromě firemní mediace a řešení kritických a konfliktních situací v organizacích se Ivana
Hospodářová specializuje na koučování, rozvoj tvořivosti, paměti, interkulturní komunikaci a
prezentační dovednosti. Hlavní oblast působení jsou firmy v ČŘ a firmy se zahraničními
partnery, zkušenost v oblasti interkulturních kontaktů zejména kulturní okruh: Japonsko, USA,
Itálie. Spolupracuje a je členkou ATKM ( Asociace trenérů a konzultantů managementu),
ASTD( American Society for Training Directors) a ČSJ ( Česká společnost pro jakost), je
zakládající členkou AMCR

ORGANIZAČNÍ INFORMACE :
MÍSTO KONÁNÍ: PRAHA: Hotel Royal Galerie, Křižíkova 87 , Praha - Karlín,
www.royalgalerie.com
OSTRAVA : Hotel Harmony Club, ul.28.října , Ostrava – Mar. Hory ,
www.harmonyclub.cz
BRATISLAVA : Hotel Echo , Prešovská 39 , Tel.: +421 2 3217 1555, www.hotelecho.sk
ČASOVÝ ROZVRH KURZU:

9.00 – 17.30 PREDNÁŠKA + Diskuze

ÚČASTNICKÝ POPLATEK - var.symbol Praha 10811 , Ostrava 11011
Školné a služby:
4 500, 00 Kč
20% DPH:
900, 00 Kč
CELKEM:
5 400, 00 Kč
Účastnický poplatek zašlete: ČSOB:č.ú. 221 903 844/0300, IČO : 284 27637, DIČ:CZ
28427 637, IBAN: CZ13 0300 0000 0002 2190 3844
ÚČASTNICKÝ POPLATEK / Bratislava - 10911 /
Školné a služby: 199, 00 Euro
19% DPH:
37, 81 Euro
CELKEM:
236,81 Euro
Účastnický poplatek zašlete: TATRABANKA č. účtu 2622150395/1100,
IBAN:SK21 11 00 0000 0026 2215 0395, SWIFT TATRSKBX, IČ: 36 37 06 31,DIČ:SK 202 128
39 02

SEKRETARIÁT INFORMACE:
INORGA Tréninkové centrum s.r.o., THÁMOVA 402/4 , 186 00 PRAHA - 8 - SÍDLO
SPOLEČNOSTI, INORGA Tréninkové centrum s.r.o, ul. 28.října 1142/168 , 709 00
OSTRAVA- MAR.HORY Tel: 00420 / 222 365 894, Mobil: 733 465 880
FAXUJTE: 00420/226805011

PŘIHLÁŠKA na kurz -

Prezentační dovednosti a

rétorika
o 11. 03 . 2011 , PRAHA , hotel Royal Galerie
o 24. 2 , OSTRAVA , hotel Hormony Club
o 26. 5 , BRATISLAVA , hotel Echo
1.Příjmení, jméno, titul:
Funkce:

var.symbol
var.symbol
var.symbol

10811
11011
10911

E-mail:

2.Příjmení, jméno, titul: .
Funkce:
E-mail:
Název a přesná adresa / fakturační/ organizace:
Přesná adresa:
PSČ:
Telefon:
Mobil:
Fax:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Jméno pracovníka, který je zodpovědný za vzdělávání ve firmě:
Tel:
E-mail: 1.Příjmení, jméno, titul:
Funkce:
E-mail:
2.Příjmení, jméno, titul: .
Funkce:
E-mail:
Název a přesná adresa / fakturační/ organizace:
Přesná adresa:
PSČ:
Telefon:
Mobil:
Fax:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Jméno pracovníka, který je zodpovědný za vzdělávání ve firmě:
Tel:
E-mail:
Potvrzujeme že CZ - Potvrzujeme, že: zaplatím vložné za kurz včetně 20 % DPH. Cena
nezahrnuje ubytování.
SK -Potvrzujeme, že : zaplatím vložné za kurz včetně 19 % DPH. Cena nezahrnuje
ubytování.
Platbu provedeme před konáním kurzu.
Zaškrtněte způsob Vámi provedené platby:
CZ - převodem na číslo účtu číslo účtu ČSOB: č.ú. 221 903 844/0300
- v hotovosti před zahájením kurzu (po předchozí tel. dohodě)
SK - převodem na číslo účtu číslo účtu TATRABANKA: č.ú. 2622150395/1100,
- v hotovosti před zahájením kurzu (po předchozí tel. dohodě)

Faktura Vám bude vystavena a zaslána ihned po obdržení platby na účet
Po obdržení přihlášky Vás budeme mailem informovat o zařazení do kurzu.
Před zahájením kurzu Vás budeme kontaktovat, zašleme Vám upozornění na kurz
a organizační informace.
Přihláška je závazná. Při storno do 7 dnů vybíráme manipulační poplatek ve výši 1
000 Kč./ 50 EURO. Pět dnů před konáním kurzu je splatný celý účastnický poplatek.
ve výši: ..............................
Podpis :

var. symbol: ..........................

